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 На основу чланова 38, 39 и 105. Закона о спорту Републике Србије („Сл. гласник РС“, 

бр. 10/2016), оснивачка Скупштина Спортског удружења „Српска асоцијација за спортски 

менаџмент“, на седници одржаној дана 22.12.2021. године, у Београду, усвојила је 

 

 

СТАТУТ 

СПОРТСКОГ УДРУЖЕЊА 

СРПСКА АСОЦИЈАЦИЈА ЗА СПОРТСКИ МЕНАЏМЕНТ 
 

 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 Спортско удружење Српска асоцијација за спортски менаџмент (у даљем тексту: 

Спортско удружење) је добровољно, невладино, неполитичко и непрофитно национално 

територијално стручно спортско удружење, основано на неодређено време, које, као научна 

спортска организација, истражује питања спортског менаџмента и менаџмента безбедности у 

спорту, представља налазе истраживања у српској и међународној истраживачкој области и 

промовише научна истраживања спортског менаџмента и менаџмента безбедности у спорту. 

 У Спортско удружење удружују се спортски стручњаци и стручњаци у спорту 

стручних, струковних, академских и научних звања из области спортског менаџмента и 

безбедности у спорту, ради промовисања, подстицања проучавања, истраживања, научног 

писања, професионалног развоја и дељења у теоријској и примењеној области спортског 

менаџмента и спортске индустрије. 

 Спортско удружење ће организовати едукације и семинаре, проучавања образовних 

потреба у оквиру спортског менаџмента и менаџмента безбедности у спорту, доприносу 

ефективном ажурирању, пружању и размени специјализованих научних знања са 

академицима, професионалцима и студентима, као и праћење теоријског и практичног 

развоја спортског менаџмента, менаџмента безбедности у спорту и помоћ у стварању високо 

мотивисаних спортских менаџера. 

 

1. Назив и седиште Спортског удружења 

 

Члан 2. 

Пун назив Спортског удружења је: Српска асоцијација за спортски менаџмент. 

Скраћени назив Спортског удружења је: САСМ. 

Назив на страном језику (енглеском): Serbian Association for Sport management. 

Скраћени назив на страном језику (енглеском): SASM. 

Седиште Спортског удружења је у: Београду. 

Облик организовања Спортског удружења је: Стручно спортско удружење. 

Шифра делатности: 93.19 - остале спортске делатности. 

Гране и области спорта: Све гране и области спорта. 

 

Члан 3. 

 У пословној кореспонденцији и у јавном иступању, Спортско удружење уз свој назив 

наводи и своје седиште. Назив се употребљава у правном промету, у облику у којем је 

уписано у надлежни Регистар. 

 На основу уговора о спонзорству, може се одлуком Председника Спортског удружења 

увести у назив Спортског удружења и додатни спонзорски назив, али само уз задржавање 

основног имена из става 1. овог члана. 
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2. Подручје активности 

 

Члан 4. 

 Спортско удружење делује, обавља своје активности и делатности на остваривању 

својих статутарних циљева на целој територији Републике Србије. 

 

3. Правни статус 

 

Члан 5. 

 Спортско удружење је правно лице са правима, обавезама и одговорностима 

утврђеним законом и овим Статутом. 

 

4. Печат, амблем, застава и боје 

 

Члан 6. 

 Спортско удружење има печат округлог облика, отиска плаве боје. 

 На печату су исписани називи, по спољњем ободу печата, у два реда. У првом 

спољњем реду, на српском језику исписан је ћирилицом назив Спортског удружења: Српска 

асоцијација за спортски менаџмент, и на енглеском језику латиницом, у другом реду, 

испод српског назива: Serbian Association for Sport management. У доњем делу печата у два 

реда, исписано је седиште Спортског удружења, ћирилицом на српском језику: Београд, и 

латиницом на енглеском језику: Belgrade. У средини печата се налазе скраћени називи 

Спортског удружења, исписана великим словима у два реда, ћирилицом на српском језику: 

САСМ, и латиницом на енглеском језику: SASM. 

 Начин употребе, коришћења и чувања печата, Управни одбор Спортског удружења 

уредиће општим актом. 

 Спортско удружење може да има и штамбиљ, на коме је исписан назив и седиште 

Спортског удружења, и остављено место за број и датум. 

 Спортско удружење има свој амблем (логотип), знак, заставу, боје и друге симболе 

чију садржину ближе регулише Управни одбор Спортског удружења посебним актом, на 

предлог Председника Спортског удружења. 

 

5. Чланство у другим удружењима, друштвима и савезима 

 

Члан 7. 

 Спортско удружење може да се учлани у одговарајућа национална и међународна 

удружења и савезе у области спорта од значаја за остваривање циљева Спортског удружења. 

 Спортско удружење може да се учлани у одговарајуће националне и међународне 

савезе и удружења од значаја за остваривање циљева Спортског удружења. 

 

6. Заступање и представљање 

 

Члан 8. 

 Спортско удружење представља и заступа Председник Спортског удружења. 

 Одлуком Управног одбора могу се одредити и друга лица с правима и обавезама у 

заступању Спортског удружења, у границама датих овлашћења. 

 

7. Забрана дискриминације 

 

Члан 9. 
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 Забрањена је свака непосредна и посредна дискриминација лица у надлежности 

Спортског удружења, с обзиром на неко лично својство, статус, опредељење или уверење, у 

складу са законом. 

 Одредбе општих аката Спортског удружења којима се утврђује или ствара 

дискриминација лица у њиховој надлежности - не примењују се, а појединачна акта којима 

се врши дискриминација - ништава су. 

 У Спортском удружењу није допуштено кршење слободе и права човека и грађанина. 

 

II. ЦИЉЕВИ И САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ 

 

1. Циљеви 

 

Члан 10. 

 Основни циљеви Спортског удружења су да: 

1. промовише и подстиче развој студија, научна истраживања и радове, као и помоћ у 

размени практичних и научних искустава, из области спортског менаџмента и менаџмента 

безбедности у спорту; 

2. промовише проучавање, анализу и дискусију о питањима везаним за спортски менаџмент 

у свакој земљи и међу различитим земљама у региону; 

3. кроз теоријске и практичне примере истражује менаџмент безбедности у спорту; 

4. стручно оспособљава спортске менаџере за вођење и координацију активности везаних за 

безбедност учесника на спортским и другим манифестацијама; 

5. ради са организацијама које подржавају удружења и организације за спортски менаџмент 

и безбедност у спорту; 

6. промовише међународну сарадњу и академску и професионалну размену у вези са 

спортским менаџментом у земљама региона; 

7. подстиче сазивање и организацију конференција, семинара, конгреса, едукација и обука; 

8. подучава и успоставља размену знања о техникама спортског менаџмента и безбедности у 

спорту; 

9. подстиче запошљавање и самозапошљавање спортских менаџера; 

10. подстиче менаџерске активности управљања у школама, спортским организацијама, 

спортским клубовима и друштвима; 

11. помаже спортским менаџерима приликом оснивања својих спортских привредних 

друштава, предузетништва и удружења; 

12. подстиче интересе чланова да унапреде своје способности и да шире знања о спортском 

менаџменту и активностима Спортског удружења; 

13. подстиче савремено и квалитетно вођење и управљање спортским догађајима, 

манифестацијама и спортским објектима; 

14. подржава и развија савремена технолошка достигнућа у спортском менаџменту и 

безбедности у спорту. 

 

2. Садржај активности 

 

Члан 11. 

 Спортско удружење своје циљеве остварује кроз: 

1. осмишљавање и развијање пројеката из области спортског менаџмента и безбедности у 

спорту; 
2. информише јавност о темама и примерима добре праксе у спортском менаџменту и 

његовој популаризацији; 

3. ангажује се у домаћим и међународним удружењима и асоцијацијама чији је члан и 

остварује сарадњу са другим домаћим и међународним спортским и другим 

организацијама, из области спортског менаџмента и безбедности у спорту; 



4 
 

4. перманенто стручно образовање и усавршавање спортских стручњака и стручњака у 

спорту, из области спортског менаџмента и менаџмента безбедности у спорту; 
5. обезбеђује услове за лиценцирање спортских стручњака за обављање стручног рада, из 

области спортског менаџмента и безбедности у спорту; 
6. планира и евидентира стручни рад и води базичне евиденције од значаја за рад и историју 

Спортског удружења; 

7. организује и промовише трибине, радионице и саветовања о новим трендовима у области 

спорта, на којима учествују чланови и гости Спортског удружења, ради размене сазнања и 

вештина, из области спортског менаџмента и безбедности у спорту; 
8. заступа заједничке интересе својих чланова пред јавним властима и остварује сарадњу са 

јавним властима јединице локалне самоуправе и Републике Србије; 

9. развија програме међународне сарадње и укључује стручне сараднике из иностранства, 

посвећујући посебну пажњу стручном усавршавању својих чланова и промовисање 

стручних и научних радова; 

10. залаже се за увођење спортских, етичких и хуманих норми у раду Спортског удружења, 

као и у односима између чланова Спортског удружења и у односима са члановима 

других спортских организација, у земљи и иностранству; 
11. јача сарадњу са сродним организацијама у области спорта и безбедности у спорту, у 

Републици Србији и иностранству; 

12. нуди помоћ у пружању услуга спортским менаџерима у спортским савезима, 

организацијама и институцијама; 
13. врши сарадњу са одговарајућим државним, друштвеним, културним, привредним, 

спортским, научним и стручним организацијама и другим органима и организацијама на 

реализацији задатака од заједничког интереса; 

14. пружа помоћ члановима Спортског удружења у области менаџмента, маркетинга, 

повезивања са привредом, увођења нових метода рада и пословања, прибављања 

пословних информација и слично; 

15. додељује награде најперспективнијим члановима Спортског удружења; 
16. предлаже појединце из Спортског удружења за друштвене награде и признања других 

институција; 
17. унапређује научни рад из области спортског менаџмента, безбедности у спорту и 

сродних дисциплина; 
18. популаризује спорт, спортски менаџмент и безбедност у спорту у медијима, образовним 

институцијама и другим организацијама; 

19. издаје сопствене публикације у вези са спортским менаџментом, безбедности у спорту и 

другим активностима и циљевима Спортског удружења, обезбеђује донације и 

добровољне прилоге за остваривање програма и циљева Спортског удружења; 

20. и друге активности и мере које доприносе реализацији циљева Спортског удружења и 

остваривању положаја утврђеног законом. 
 

Члан 12. 

 Ради остваривања својих циљева Спортско удружење нарочито: 

- прикупља и обрађује научну и стручну литературу из области спорта, спортског 

менаџмента и безбедности у спорту; 

- организује, самостално или у заједници са другим организацијама, стручне скупове, 

саветовања, семинаре и друге облике едукације из области спортског менаџмента и 

безбедности у спорту; 

- објављује књиге и друге публикације о питањима која се односе на спортски менаџмент и 

безбедности у спорту; 

- организује семинаре и стручњаке за рад на едукацији студената из тих области; 

- сарађује са универзитетима, школама, стручним удружењима и другим организацијама, у 

земљи и иностранству, које се баве истим проблемима. 
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 Остваривање циљева Спортског удружења ближе се регулише одговарајућим општим 

актима које доносе надлежни орган Спортског удружења, у складу са овим Статутом. 

 Спортско удружење може ради остваривања активности из става 1. овог члана 

основати привредна друштва, установе или други законом утврђен облик организовања, у 

земљи или иностранству, самостално или са другим правним и физичким лицима, те својим 

актима ближе уредити поступак и начин остваривања циљева Спортског удружења. 

 

3. Стручни рад 

 

Члан 13. 

 Стручни рад у Спортском удружењу могу да обављају лица која имају одговарајуће 

спортско звање, у складу са Законом о спорту (спортски стручњаци и стручњаци у спорту). 

 Спортски стручњаци из става 1. овог члана су обавезни да се стручно усавршавају у 

складу са законом и општим актима. 

 

III. ЧЛАНСТВО У СПОРТСКОМ УДРУЖЕЊУ 

 

Члан 14. 

 Спортско удружење има редовне, помажуће и почасне чланове. 

 Чланови Спортског удружења су једнаки у правима, обавезама и одговорностима у 

Спортском удружењу, у складу са овим Статутом. 

 Чланство у Спортском удружењу не може се преносити нити наследити. 

 Редовни, помажући и почасни чланови могу бити и страни држављани. 

 Управни одбор Спортског удружења ће, на предлог Председника Спортског 

удружења, донети посебан Правилник о чланству, којим ће се уредити поједина питања 

везана за чланство у Спортском удружењу. 

 

1. Услови за учлањење 

 

Члан 15. 

 Редовни чланови Спортског удружења могу постати пунолетни и пословно способни 

спортски стручњаци и стручњаци у спорту, из области спортског менаџмента и безбедности 

у спорту; високошколске образовне установе које у својој организацији садрже студијски 

програм спортског менаџмента; спортска удружења, асоцијације и савези из области 

спортског менаџмента и менаџмента безбедности у спорту и друге сродне организације. 

 Лица из става 1. овог члана могу постати редовни чланови Спортског удружења 

уколико су: регистрована у складу са законом; ако испуњавају законом и подзаконским 

актима, као и општим актима Спортског удружења прописане услове за обављање спортских 

активности и делатности; ако приложе писану изјаву да у потпуности прихватају Статут и 

опште акте Спортског удружења; и уколико су уплатили годишњу чланарину. 

 Лица из става 1. овог члана ангажовањем у Спортском удружењу путем уговора, 

регистрације, запослења и именовања/избора у органе или радна тела Спортског удружења, 

аутоматски добијају статус редовног члана даном стицања одговарајућeг статуса. По 

престанку функције, та лица аутоматски задржавају статус придруженог члана Спортског 

удружења. 

 

Члан 16. 

 Помажући чланови Спортског удружења могу постати сви пунолетни и пословно 

способни спортски стручњаци и стручњаци у спорту, који се баве спортским менаџментом и 

безбедности у спорту, у Спортском удружењу и који учествују у остваривању циљева 

Спортског удружења. 
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Члан 17. 

 За почасног члана може бити, одлуком Управни одбор Спортског удружења, 

именовано свако лице које има посебне заслуге за рад Спортског удружења или чије 

чланство у Спортском удружењу је од посебног интереса за остваривање циљева и ако 

приложи писану изјаву да у потпуности прихвата Статут и опште акте Спортског удружења. 

 Почасни чланови имају саветодавну yлoгy у Спортском удружењу. 

 

2. Начин учлањивања 

 

Члан 18. 

 За пријем у редовно чланство подноси се пријава, коју разматра Управни одбор. 

Поред личних података и захтева за пријем у Спортско удружење, пријава садржи и изјаву да 

се прихватају циљеви, права и обавезе и одговорности утврђене Статутом Спортског 

удружења. 

 О пријему у чланство, Управни одбор одлучује у року од 7 дана од дана подношења 

уредне молбе. 

 

Члан 19. 

 Заинтересовано лице биће примљено за члана Спортског удружења ако: 

- поднесе писану молбу за пријем у чланство; 

- потпише приступницу која садржи да у целини прихвата циљеве, Статут и друга општа 

акта Спортског удружења; 

- уплати годишњу чланарину у висини утврђеној одлуком Управног одбора Спортског 

удружења; 

- поседује релевантно знање и звање из области спортског менаџмента и/или безбедности у 

спорту; 

- има вољу, жељу и способности потребне за остваривање циљева и задатака Спортског 

удружења. 

 

Члан 20. 

 Захтев за пријем у чланство може се одбити само у случају да подносилац захтева не 

испуњава услове прописане овим Статутом или ако постоје други посебно оправдани 

разлози за одбијање пријема (околности које указују да би пријем изузетно штетио 

интересима Спортског удружења и остваривању његових циљева). 

 У случају одбијања захтева за пријем у чланство, подносилац захтева може поднети 

жалбу Скупштини Спортског удружења, чија одлука је коначна. 

 У случају да је прихваћен захтев за пријем, подносилац је дужан да уплати Спортском 

удружењу годишњу чланарину, у року од 7 дана од пријема обавештења о пријему у 

чланство, а у супротном се сматра да је одустао од чланства у Спортском удружењу, осим 

уколико одлуком о пријему није другачије одређено. Права члана се почињу остваривати од 

дана уплате годишње чланарине. 

 Сваки члан Спортског удружења и орган Спортског удружења може дати иницијативу 

или предлог да се одређено лице именује за почасног члана. 

 

Члан 21. 

 Спортско удружење води евиденције својих чланова кроз Књигу чланова и друге 

базичне евиденције. 

 Управни одбор ближе уређује садржај и начин вођења Књиге чланова и базичних 

евиденција Правилником о вођењу Књиге чланова. 

 

Члан 22. 
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 Спортско удружење се уписује у матичне и друге евиденције, у складу са Законом о 

спорту. 

 Одлуке органа Спортског удружења обавезно се уносе у Књигу одлука. 

 

3. Права и обавезе чланова 

 

Члан 23. 

 Чланови Спортског удружења имају право да: 

- бирају и буду бирани у све органе Спортског удружења; 

- учествују у раду Спортског удружења, у складу са овим Статутом; 

- покрећу и разматрају сва питања везана за остваривање циљева Спортског удружења и у 

циљу унапређења научних области спортског менаџмента и безбедности у спорту; 

- користе помоћ, подршку и услуге Спортског удружења, у мери која не штети интересима 

других чланова Спортског удружења; 

- учествују у активностима, акцијама и манифестацијама Спортског удружења; 

- остварују увид у рад Спортског удружења и његових чланова; 

- добијају редовне и потпуне информације потребне за остваривање чланских права; 

- имају повластице код званичних научних и стручних манифестација које организује 

Спортско удружење. 

 Чланови Спортског удружења дужни су да: 

- сарађују са другим члановима Спортског удружења и у односима са њима поштују 

спортске и етичке принципе; 

- учествују у активностима и остваривању циљева и раду органа Спортског удружења; 

- редовно измирују своје финансијске обавезе према Спортском удружењу, односно 

измирују обавезу плаћања утврђене чланарине; 

- даје Спортском удружењу податке и информације које Спортско удружење од њега тражи 

ради обављања законом и Статутом предвиђених послова и задатака; 

- испуњава све обавезе утврђене законом, Статутом и другим општим актима Спортског 

удружења; 

- у потпуности поштује сва општа акта Спортског удружења; 

- извршава правноснажне одлуке органа Спортског удружења; 

- опрему и средства Спортског удружења користи у складу са њиховом наменом утврђеном 

Статутом и општим актима Спортског удружења; 

- да својим понашањем у раду органа Спортског удружења, као делегати и представници 

Спортских удружења у другим организацијама и заједницама доприносе угледу Спортског 

удружења у целини; 

- учествује у обезбеђивању средстава и побољшању материјалних и других услова рада 

Спортског удружења; 

- има и друга права и обавезе која проистичу из Закона, овог Статута и других општих аката 

Спортског удружења. 

 Спортски стручњаци и стручњаци у спорту под уговором, као и запослени у 

Спортском удружењу имају и друга права, обавезе и одговорности, у складу са Законом, 

општим актима Спортског удружења и уговором. 

 Чланови Спортског удружења имају, у складу са овим Статутом и општим актима 

Спортског удружења, право на жалбу на одлуку органа Спортског удружења којом је 

одлучивано о правима и обавезама чланова Спортског удружења, осим ако је за доношење 

одлуке надлежна арбитража у складу са Законом о спорту и овим Статутом. 

 

Члан 24. 

 Члану Спортског удружења издаје се чланска картица, у коју се обавезно уписују 

следећи подаци: име, име оца и презиме, односно назив, датум рођења, матични број члана, 



8 
 

серијски број чланства, датум учлањења, датум важења чланства, статус, категорија 

чланства. 

 Управни одбор Спортског удружења ближе уређује Правилником о чланству, садржај 

и изглед чланске легитимације Спортског удружења. 

 

4. Начин учествовања у раду и одлучивању 

 

Члан 25. 

 Члан учествује у раду Спортског удружења у складу са овим Статутом. 

 Право да учествују у избору органа Спортског удружења и да буду бирани у те органе 

имају искључиво редовни чланови Спортског удружења. 

 Помоћни члан има право да учествује у раду Скупштине Спортског удружења и да 

износи своје ставове, мишљења и предлоге, без активног бирачког права. 

 Почасни члан има активно бирачко право. 

 Лице које представља правно лице члана Спортског удружења мора да поседује 

писано овлашћење оверено печатом члана Спортског удружења и потписано од стране лица 

овлашћеног за заступање члана Спортског удружења. 

 

5. Престанак и искључење из чланства 

 

Члан 26. 

 Управни одбор Спортског удружења доноси одлуку о искључењу и престанку 

својства члана Спортског удружења уколико члан: 

1. упркос двострукој опомени закасни са уплатом годишње чланарине и не измири обавезе у 

року од месец дана од пријема друге опомене; 

2. својим деловањем или не извршавањем обавеза теже нарушава углед, интерес и односе у 

Спортском удружењу; 

3. грубо поступа супротно интересима или одлукама органа Спортског удружења; 

4. својим поступцима и актима грубо или поновљено крши Статут и друге опште акте 

Спортског удружења; 

5. престане да испуњава услове за пријем у чланство; 

6. у другим случајевима прописаним законом којим се регулише рад Спортског удружења и 

Законом о спорту. 

 Искључење члана могуће је и као резултат дисциплинске мере у случајевима 

утврђеним Дисциплинским правилником, за најтеже дисциплинске прекршаје. 

 У случајевима из става 1. тач. 1) и 3) овог члана, Управни одбор је дужан да члана 

упозори на постојање околности због којих може бити искључен из чланства и да му остави 

рок од најдуже 30 дана за отклањање пропуста, односно грешака. 

 Одлуку о искључењу доноси Управни одбор Спортског удружења, након што је 

омогућио члану Спортског удружења да се изјасни о приговорима на његов рад и поступање, 

већином од укупног броја чланова и писмено је саопштава члану Спортског удружења. 

 Одлука о искључењу из става 4. овог члана мора бити образложена. 

 Против одлуке о искључењу, члан Спортског удружења може поднети жалбу 

Скупштини Спортског удружења, чија одлука је коначна. 

 До доношења коначне одлуке Скупштине о искључењу, права члана Спортског 

удружења су суспендована. 

 Бивши члан који је изгубио статус члана Спортског удружења због неплаћене 

чланарине, Управни одбор Спортског удружења може га поново примити уколико плати 

заосталу чланарину. 

  

Члан 27. 
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 Престанак рада члана Спортског удружења, у правном лицу, утврђује се на основу 

одлуке надлежног државног органа, којом је члан брисан из одговарајућег Регистра. 

 Од покретања поступка ликвидације или стечаја, па до престанка рада, члану 

Спортског удружења су суспендована права и обавезе у Спортском удружењу. 

 Иступање из Спортског удружења могуће је само на основу писмене изјаве члана 

Спортског удружења о иступању, уз отказни рок од три месеца, осим ако законом или 

уговором није другачије одређено. 

 Окончањем чланства гасе се сви захтеви из чланског односа, осим захтева Спортског 

удружења на измирење заосталих финансијских обавеза. 

 Престанком својства члана престаје и право учешћа у активностима у организацији 

Спортског удружења. 

 

Члан 28. 

 Члан чије је чланство у Спортском удружењу престало, нема право на повраћај 

уплаћених чланарина. Члан одговара за своје обавезе према Спортском удружењу, које су 

настале пре престанка чланства у Спортском удружењу. 

 Уколико члан Спортског удружења закасни са уплатом чланарине до рока утврђеног 

одлуком Управног одбора и не измири обавезе ни у додатном року од месец дана, истеком 

овог рока аутоматски се гаси његово чланство без потребе доношења одлуке о искључењу. 

 Организација која је искључена из чланства Спортског удружења може бити поновно 

примљена у чланство најраније после две године од престанка чланства, уколико су престали 

разлози због којих је донета одлука о искључењу. 

 

IV. ОРГАНИ СПОРТСКОГ УДРУЖЕЊА 

 

Члан 29. 

 Спортским удружењем управљају чланови, на начин и под условима одређени овим 

Статутом. 

 Чланови управљају Спортским удружењем непосредно или преко својих изабраних 

представника у органима Спортског удружења. 

 

Члан 30. 

 Органи Спортског удружења су: 

1. Скупштина; 

2. Управни одбор; 

3. Председник Спортског удружења, уједно и Заступник Спортског удружења; 

4. Генерални секретар. 

 

Члан 31. 

 Мандат чланова органа Спортског удружења траје 5 (пет) година, осим ако овим 

Статутом није другачије одређено. 

 У случају када је истекао мандат органа Спортског удружења, а нису изабрани нови 

органи, раније изабрани органи врше дужност до преузимања дужности од стране 

новоизабраних органа. 

 Члан органа Спортског удружења може бити само лице које: 

- има својство редовног члана Спортског удружења, у складу са овим Статутом; 

- пунолетно и потпуно пословно способно физичко лице; 

- које није члан органа, нити активно ангажовано у конкурентској спортској организацији. 

 

Члан 32. 

 На седницама органа Спортског удружења, обавезно се води записник који се трајно 

чува у архиви, са следећим минималним садржајем: име органа, датум и место одржавања 
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седнице, време почетка и завршетка седнице, имена присутних и одсутних, дневни ред, текст 

одлука, потпис председавајућег и записничара. 

Члан 33. 

 Члан органа Спортског удружења нема право гласа на седници Скупштине кад се 

одлучује о: 

- покретању спора или одустајању од спора против њега; 

- одобравању послова између њега и Спортског удружења у случају сукоба интереса, 

односно постојања личног интереса при одлучивању; 

- његовој одговорности или разрешењу. 

 

1. Скупштина 

1.1. Састав, избор и мандат Скупштине 

 

Члан 34. 

 Скупштина је највиши орган Спортског удружења. 

 Скупштину сачињавају сви редовни чланови Спортског удружења. 

 Из редова чланова Спортског удружења бира се Председник Скупштине. 

 

Члан 35. 

 Чланови Скупштине имају дужност да се на седницама Скупштине придржавају 

закона, Статута и других општих аката Спортског удружења и да се понашају у складу са 

угледом Спортског удружења. 

 

Члан 36. 

 Члану Скупштине мандат престаје смрћу, оставком, разрешењем, забраном обављања 

функција у области спорта која је изречена од стране надлежног државног органа или Савеза, 

у складу са законом. 

 Председник констатује испуњеност услова за престанак чланства у Скупштини услед 

смрти или оставке. 

 Оставку, члан Скупштине, подноси Председнику Спортског удружења, који по 

пријему оставке констатује престанак чланства у Скупштини. 

 Разрешење члана Скупштине може предложити сваки члан Скупштине. Предлог за 

разрешење члана Скупштине мора бити образложен. 

 О разрешењу члана Скупштине одлучује Скупштина. 

 

1.2. Редовна Скупштина 

 

Члан 37. 

 Редовна седница сазива се најмање једанпут годишње. 

 Сазивање и рад Скупштине ближе се уређује Пословником о раду Скупштине. 

 

1.3. Ванредна Скупштина 

 

Члан 38. 

 Председник Спортског удружења може у свако доба сазвати ванредну седницу 

Скупштине ако то интереси Спортског удружења захтевају. 

 На сазивање ванредне седнице Скупштине сходно се примењују одредбе овог Статута 

о редовној Скупштини и Пословником о раду Скупштине. 

 Ванредна Скупштина Спортског удружења има сва овлашћења као и редовна 

Скупштина. 

 

1.4. Надлежности Скупштине 
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Члан 39. 

 Скупштина: 

1) разматра, доноси и усваја: 

1. Статут, измене и допуне Статута; 

2. годишње извештаје о раду Спортског удружења и његових органа; 

3. финансијске и ревизорске извештаје; 

4. дугорочне програме и планове рада и развоја Спортског удружења, смернице за њихово 

спровођење, и извештаје о остваривању усвојених програма и планова; 

5. одлуку о престанку рада Спортског удружења; 

6. одлуку о статусним променама и променама правног облика; 

7. кодекс понашања чланова Спортског удружења; 

8. одлуку о удруживању у савезе и удружења; 

9. Пословник о раду Скупштине; 

10. одлуке по жалбама на одлуке Управног одбора Спортског удружења; 

11. одлуку о оснивању спортског привредног друштва (чл. 72. став 2. Закона о спорту); 

12. одлуке које су јој изричито стављене у надлежност овим Статутом или законом, 

2) бира и разрешава: 

1. Председника Скупштине и Председника Спортског удружења, 

2. Генералног секретара Спортског удружења, 

3. чланове Управног одбора, на предлог Председника Спортског удружења, 

4. представнике Спортског удружења у асоцијацијама и савезима, 

5. лице овлашћено за заступање Спортског удружења. 

 За вршење одређених послова Скупштина може образовати стална или повремена 

радна тела (одборе, комисије и сл.). Одлуком о образовању радног тела утврђује се његов 

делокруг и састав. 

 Скупштина може, у случају потребе и када то није у супротности са Законом о спорту 

и општим актима Спортског удружења, поверити обављање појединих послова из своје 

надлежности Управном одбору Спортског удружења. 

 

1.5. Одлучивање Скупштине 

 

Члан 40. 

 Скупштина може да ради и одлучује ако је присутна већина чланова Скупштине, а 

одлуке доноси већином присутних чланова, осим у случајевима када је законом или овим 

Статутом другачије одређено. 

 Уколико при избору Председника и чланова органа Спортског удружења у првом 

кругу гласања није изабран Председник, односно потребан број чланова, приступа се другом 

кругу гласања, за све кандидате који нису имали довољан број гласова. Уколико ни у другом 

гласању није изабран потребан број, кандидовање се понавља. 

 О питањима која нису наведена у дневном реду Скупштине, а појаве се током седнице 

Скупштине, може се доносити одлука само ако се Скупштина са тиме сагласи двотрећинском 

већином присутних делегата. 

 Чланови Скупштине одлучују јавно дизањем руке, осим ако Скупштина већином 

потребном за рад и одлучивање не одлучи да се гласање обави тајно. 

 

2. Управни одбор 

2.1. Састав 

 

Члан 41. 

 Управни одбор има 3 (три) члана. 
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 Председник Спортског удружења је уједно и Председник Управног одбора по 

функцији. 

 Чланове Управног одбора бира и разрешава Скупштина Спортског удружења, на 

предлог Председника Спортског удружења, на период од 5 (пет) година. 

 Исто лице може бити поново бирано у Управни одбор Спортског удружења. 

 Рад Управног одбора ближе се уређује Пословником о раду Управног одбора, који 

доноси Управни одбор. 

 

2.2. Надлежности Управног одбора 

 

Члан 42. 

 Управни одбор ради на остваривању одлука, закључака и ставова Скупштине, а 

посебно: 

1. руководи радом Спортског удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке 

ради остваривања циљева Спортског удружења; 

2. утврђује предлог статута и предлог општих аката Спортског удружења које доноси 

Скупштина; 

3. утврђује унутрашњу организацију Спортског удружења и даје сагласност на Правилник о 

систематизацији радних места запослених у Спортском удружењу; 

4. утврђује висину зараде радника који су стално запослени у Спортском удружењу; 

5. утврђује висину чланарине, у зависности од категорије чланства; 

6. утврђује програм спортске сарадње; 

7. утврђује награде и признања Спортског удружења организацијама и појединцима за 

заслуге и резултате у развоју и унапређењу спорта и одлучује о додели награда и 

признања; 

8. утврђује предлог одлуке о статусним променама; 

9. одлучује о покретању cпoрa или одустајању од њега; 

10. одлучује о оснивању предузећа, агенције и др. од значаја за Спортско удружење; 

11. одлучује о оснивању и гашењу привредних друштава у којима Спортско удружење има 

акције или уделе и о стицању, залагању и отуђењу акција или удела Спортског удружења 

у другим правним лицима; 

12. одлучује о образовању огранака, њиховом седишту обављања активности и именује 

њиховог заступника; 

13. одлучује о закључивању уговора о раду са Заступником Спортског удружења; 

14. одлучује о ангажовању спортских стручњака и стручњака у спорту, начинима и 

условима њиховог ангажовања; 

15. одлучује о стицању и престанку чланства у Спортском удружењу; 

16. одлучује о жалбама на одлуке Заступника Спортског удружења, именованих лица и 

радних тела Спортског удружења; 

17. одлучује о удруживању Спортског удружења у друштва и савезе; 

18. доноси Пословник о раду Управног одбора Спортског удружења; 

19. доноси Правилник о раду Генералног секретара Спортског удружења; 

20. доноси и усваја општа акта Спортског удружења потребна за остваривање циљева 

Спортског удружења, која нису у изричитој надлежности Скупштине; 

21. доноси Правилник о чланству, условима и изгледу чланских картица; 

22. усваја финансијски план и завршни рачун Спортског удружења; 

23. усваја планове и програме стручног рада у Спортском удружењу, утврђује мере за 

њихово спровођење и разматра извештаје о стручном раду и резултатима свих селекција 

Спортског удружења; 

24. усваја и разматра периодичне извештаје Заступника Спортског удружења; 

25. стара се о спровођењу програма и планова рада и развоја Спортског удружења, донетим 

од стране Скупштине Спортског удружења; 
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26. стара се обезбеђивању средстава за рад Спортског удружења; 

27. бира представника Спортског удружења у удружењима, организацијама и савезима чији 

је Спортско удружење члан; 

28. предлаже програм рада и финансијски план Спортског удружења; 

29. предлаже престанак рада Спортског удружења; 

30. припрема и утврђује предлоге општих аката и одлука из надлежности Скупштине 

Спортског удружења; 

31. извршава одлуке и закључке Скупштине; 

32. ближе уређује остваривање права и обавеза чланова Спортског удружења; 

33. дефинише краткорочну стратегију рада и развоја Спортског удружења; 

34. подноси Скупштини финансијски извештај; 

35. управља имовином Спортског удружења; 

36. формира своја повремена радна тела - комисије, одборе, секције; 

37. одобрава правне послове у случају сукоба интереса; 

38. даје сагласност на уговоре о спонзорству који стварају обавезе за Спортско удружење; 

39. разматра поднете месечне и годишње извештаје о раду Спортског удружења; 

40. обавља све друге активности везане за остваривање циљева Спортског удружења које су 

на основу овог Статута у његовој надлежности или које нису у делокругу Скупштине 

Спортског удружења, или су Статутом пренете у надлежност других органа Спортског 

удружења. 

 

Члан 43. 

 За вршење одређених послова из своје надлежности Управни одбор може образовати 

комисије, савете и радна тела или именовати саветнике и ангажовати стручна лица за 

одређене области рада. Одлуком о образовању комисије, савета или радног тела, односно 

именовању лица утврђује се њихов делокруг рада, односно састав. 

 Управни одбор може образовати Дисциплинску комисију као повремено радно тело 

Спортског удружења. 

 

2.3. Седнице Управног одбора 

 

Члан 44. 

 Управни одбор заседа и одлучује у седницама које сазива Председник Спортског 

удружења, а у случају његове спречености лице које одреди Председник. 

 Седнице Управног одбора одржавају се, по правилу, најмање једном у 4 (четири) 

месеца. 

 Управни одбор може да одлучује ако је присутно више од половине укупног броја 

чланова. У случају да Управни одбор нема кворум потребан за одлучивање, Председник 

Управног одбора, односно Генерални секретар ће, у хитним случајевима, сазвати најкасније 

у року од 3 (три) дана нову седницу са истим дневним редом. Управни одбор на поновљеној 

седници може да одлучује већином гласова присутних чланова. 

 Управни одбор одлучује простом већином гласова присутних чланова, ако овим 

Статутом није другачије одређено. У случају поделе гласова одлучује глас Председника. 

 Одлука Управног одбора о отуђењу непокретне имовине Спортског удружења 

пуноважна је само уз сагласност Скупштине Спортског удружења. 

 Чланови Управног одбора приликом одлучивања дужни су да штите интересе 

Спортског удружења као целине. 

 

3. Председник Спортског удружења 

 

Члан 45. 
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 Председник Спортског удружења је председник Скупштине и председник Управног 

одбора Спортског удружења по функцији. 

 Председник сазива Скупштину и председава њој, а у случају његове одсутности 

замењује га Генерални секретар, уколико је именован или неко друго лице које га 

Председник именује. 

 Председник Спортског удружења за свој рад одговара Скупштини Спортског 

удружења. 

 

Члан 46. 

 Мандат Председника Спортског удружења је на период од 5 (пет) година, уз 

могућност поновног избора, кога бира Скупштина. 

 Исто лице може бити више пута биран на место Председника Спортског удружења. 

 Председнику Спортског удружења престаје функција пре истека времена на коју је 

изабран, оставком или разрешењем. 

 

Члан 47. 

 За Председника Спортског удружења може бити изабрано лице које да писану изјаву 

о прихватању кандидатуре и које испуњава следеће услове: 

1. да је пунолетан држављанин Републике Србије и потпуно пословно способно физичко 

лице; 

2. да има вишу или високу стручну спрему из области спортског менаџмента (VI-1, VI-2, 

VII-1, VII-2, VIII степен); 

3. да говори најмање један страни светски језик; 

4. да је компјутерски писмен; 

5. да поседује возачку дозволу „Б“ категорије; 

6. да у каријери није кажњаван због повреде радних и других законом утврђених правила; 

7. да не постоје сметње за избор, у складу са законом и овим Статутом. 

 Управни одбор Спортског удружења утврђује испуњеност услова из става 1. овог 

члана у процесу избора Председника Спортског удружења. 

 

3.1. Послови Председника Спортског удружења 

 

Члан 48. 

 Председник Спортског удружења обавља следеће послове: 

1. представља Спортско удружење у земљи и иностранству; 

2. сазива седнице и руководи радом Скупштине и Управног одбора; 

3. потписује сва акта из надлежности Скупштине и Управног одбора; 

4. одобрава службена путовања у земљи и иностранству; 

5. одговара за законитост рада Спортског удружења; 

6. организује и води активности и пословање Спортског удружења; 

7. учествује у раду органа Спортског удружења; 

8. утврђује предлоге општих аката и одлука које доноси Управни одбор; 

9. у случају спора заступа и представља Спортско удружење; 

10. прати извршавање одлука и закључака Скупштине и Управног одбора Спортског 

удружења; 

11. подноси Скупштини годишњи извештај о раду Спортског удружења, који обухвата и 

његов рад и рад Управног одбора; 

12. финансијски је налогодавац за реализацију финансијског плана Спортског удружења; 

13. именује и одређује накнаду стручним саветницима Спортског удружења; 

14. предлаже Скупштини избор и разрешење чланова Управног одбора и Генералног 

секретара; 

15. предлаже Потпредседника Спортског удружења; 
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16. предлаже Управном одбору основе пословне политике и етике; 

17. предлаже финансијски план Спортског удружења и пословне планове и програме и стара 

се о њиховом спровођењу; 

18. предлаже Управном одбору доношење свих одлука из делокруга Управног одбора, осим 

оних за које је овим Статутом утврђено да их предлажу други органи, односно лица; 

19. доноси акт о систематизацији послова и радних задатака и радних места у Спортском 

удружењу, уз сагласност Управног одбора; 

20. доноси одлуке о коришћењу имовине Спортског удружења, ако овим Статутом није 

другачије одређено; 

21. стара се о припремама седница и извршавању програма, планова, одлука, закључака и 

других аката Скупштине и Управног одбора; 

22. стара се о уредном вођењу прописаних евиденција и пословних књига; 

23. стара се о вођењу записника са седница органа Спортског удружења; 

24. одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у Спортском 

удружењу, закључује уговоре о раду са запосленима у Спортском удружењу и има у 

односу на запослено и радно ангажована лица у Спортском удружењу положај, односно 

овлашћења директора у правном лицу, у складу са законом којим се уређује рад; 

25. обавља и друге послове, у складу са овим Статутом и општим актима Спортског 

удружења. 

 Председник Спортског удружења може засновати радни однос са Спортским 

удружењем или закључити уговор о ангажовању, за време трајања мандата и за свој рад 

одговара Скупштини. 

 У вршењу надзора над законитошћу рада Спортског удружења, Председник 

Спортског удружења има овлашћења која на основу закона има директор привредног 

друштва. 

 Генерални секретар или члан Управног одбора Спортског удружења кога овласти 

Председник Спортског удружења замењује Председника у свим правима и обавезама за 

време његовог одсуства, ако овим Статутом није другачије одређено. 

 

4. Генерални секретар 

 

Члан 49. 

 Спортско удружење може да има и Генералног секретара. 

 Генералног секретара бира Управни одбор, на предлог Председника Спортског 

удружења, на период од 5 (пет) година, уз могућност поновног избора. 

 Генерални секретар Спортског удружења врши следеће послове: 

1. обавља стручно - административне послове Спортског удружења; 

2. помаже у раду Председника Спортског удружења и председницима других органа 

Спортског удружења у организовању и спровођењу активности; 

3. обавља и друге послове које му повере Скупштина, Управни одбор и Председник 

Спортског удружења; 

4. подноси месечни и годишњи извештај о свом раду Председнику Спортског удружења; 

5. стара се о остваривању циљева Спортског удружења и права и обавеза чланова Спортског 

удружења и предузима потребне мере; 

6. организује и контролише обављање стручних послова у Спортском удружењу; 

7. заступа и представља Спортско удружење у оквирима овлашћења која му да Председник 

Спортског удружења; 

8. стара се о припремама седница органа Спортског удружења и о извршавању одлука и 

других аката тих органа; 

9. стара се о вођењу записника са седница органа Спортског удружења; 

10. учествује у раду органа Спортског удружења, са правом гласа; 
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11. обавља и друге послове, у складу са Статутом и другим општим актима Спортског 

удружења. 

 Рад Генералног секретара се ближе уређује Пословником о раду Генералног 

секретара, који доноси Управни одбор. 

 Генерални секретар се ангажује и ступа у радни однос у Спортском удружењу, у 

складу са Правилником о систематизацији послова и радних задатака и радних места у 

Спортском удружењу. 

 Генерални секретар, у складу са пословима које обавља, има право на одговарајућу 

накнаду, односно зараду и друга примања у складу са законом, ако је у радном односу у 

Спортском удружењу. 

 Генерални секретар Спортског удружења именује се из реда чланова спортских 

стручњака или стручњака у спорту, који имају доказане стручне и организационе 

способности, добро познавање стања у спорту Србије и знање једног светског језика. 

 У случају одсутности или спречености Генералног секретара Спортског удружења, 

замењује га лице које одреди Управни одбор Спортског удружења. 

 

V. ОБЛИЦИ ОРГАНИЗОВАЊА И РАДА У СПОРТСКОМ УДРУЖЕЊУ 

 

Члан 50. 

 Облици организовања и рада у Спортском удружењу су савети, комисије, одбори, 

секције, канцеларије, специјализовани сервиси и други. 

 Делокруг, надлежности, мандат, састав и начин рада појединих организационих 

делова и облика рада у Спортском удружењу уређује се одговарајућим општим актима, које 

доноси Управни одбор Спортског удружења. 

 

Члан 51. 

 Мандат председника и чланова комисија из претходног члана овог Статута траје 4 

(четири) године. За председнике и чланове комисија из претходног члана овог Статута, могу 

бити изабрана само лица која имају значајно, вишегодишње искуство у раду из делокруга 

рада комисије, у којој се именују за председника или члана комисије. 

 

VI. СТРУЧНА СЛУЖБА СПОРТСКОГ УДРУЖЕЊА 

 

Члан 52. 

 За обављање стручних, административних и помоћних послова, Спортско удружење 

може основати Стручну службу. 

 Обављање одређених послова из става 1. овог члана Управни одбор Спортског 

удружења може поверити одговарајућим стручним институцијама и организацијама, односно 

појединцима. 

 Стручна служба Спортског удружења из става 1. овог члана обавља: послове на 

спровођењу одлука, закључака и других аката органа Спортског удружења и облика 

организовања и рада у Спортском удружењу; припрема анализе, извештаје и информације, 

нацрте општих и других аката Спортског удружења; организује активности и извршава 

послове из делатности Спортског удружења и обавља друге послове које јој наложи 

Скупштина, Управни одбор или Генерални секретар Спортског удружења. 

 Пословима Стручне службе Спортског удружења руководи Председник и Генерални 

секретар. 

 Лица ангажована у Стручној служби Спортског удружења, у складу са пословима које 

обављају, имају право на одговарајућу накнаду, односно зараду и друга примања ако су у 

радном односу. 

 

VII. ИМОВИНА И СРЕДСТВА СПОРТСКОГ УДРУЖЕЊА 
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Члан 53. 

 Спортско удружење може стицати средства и остваривати приходе за постизање 

својих циљева од: 

- прилога, чланарине, донација и поклона, 

- од додатне чланарине везане за одређене програме који не спадају у стандардне 

активности Спортског удружења, 

- субвенција, наслеђа, камата на улоге, закупнине, дивиденди, 

- дотација из буџета, дародаваца и покровитеља, услуга, спонзорства и 

- других комерцијалних, маркетиншких, пословних и привредних делатности и активности, 

у складу са законом. 

 Управни одбор Спортског удружења посебним Правилником ближе уређује поједина 

питања о управљању и коришћењу имовине и средства Спортског удружења, у складу са 

овим Статутом. 

 

Члан 54. 

 Објекти и средства којима Спортско удружење располаже и која стекне представљају 

његову имовину. За своје обавезе Спортско удружење одговара целокупном својом 

имовином. 

 Приходи остварени обављањем делатности Спортског удружења користе се 

искључиво за остваривање статутарних циљева Спортског удружења. 

 Одредбе ст. 1 и 2. овог члана не односе се на давање члановима пригодних награда и 

накнада оправданих трошкова насталих остваривањем статутарних циљева Спортског 

удружења (путни трошкови, дневнице, трошкови преноћишта и сл.), испуњавање обавеза 

према члановима уговорених у складу са Законом и исплату зарада запосленима, на основу 

одлуке Управног одбора. 

 Одлуке о висини појединих средстава из става 4. овог члана доноси Управни одбор. 

 Спортско удружење има динарски и девизни рачун и преко својих рачуна послује 

самостално. 

 

Члан 55. 

 Спортско удружење води пословне књиге и подноси финансијске извештаје у складу 

са прописима о рачуноводству. 

 Годишњи финансијски извештај Спортског удружења објављује се на интернет 

страници Агенције за привредне регистре (АПР), у складу са законом. 

 

Члан 56. 

 Спортско удружење управља и користи објекте и средства којима располаже или су 

му дати на коришћење, у складу са прописима и њиховом наменом. 

 

VIII. ОДГОВОРНОСТ ЗА ПРОУРОКОВАНУ ШТЕТУ 

 

Члан 57. 

 Чланови органа Спортског удружења одговарају солидарно за штету коју својом 

одлуком проузрокују Спортском удружењу, ако такву одлуку донесу намерно или крајњом 

непажњом. 

 За штету из става 1. овог члана не одговарају чланови који су били против доношења 

штетне одлуке или су се уздржали од гласања. 

 Захтев за накнаду штете из става 1. овог члана застарева у року од десет година од 

дана доношења одлуке којом је проузрокована штета Спортском удружењу. 

 Тужбу за накнаду штете може у име и за рачун Спортског удружења подићи 

Скупштина Спортског удружења, Управни одбор Спортског удружења, заступник Спортског 
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удружења или чланови који чине 5% од укупног броја чланова Спортског удружења. 

 Одлуком Управног одбора Спортског удружења може се одредити посебни заступник 

Спортског удружења за поступак за накнаду штете. 

 Остварена накнада штете припада Спортском удружењу, а лице које је поднело тужбу 

има право на накнаду трошкова за вођење спора. 

 Општим актима или одлукама органа Спортског удружења, не може се условити или 

забранити могућност подношења тужбе за накнаду штете. 

 Одредбе ст. 1-6. овог члана сходно се примењују и на радње заступника, заступника 

огранка Спортског удружења, ликвидационог управника и стечајног управника којима је 

проузрокована штета Спортског удружења. 

 

IX. ЈАВНОСТ РАДА СПОРТСКОГ УДРУЖЕЊА 

 

Члан 58. 

 Рад Спортског удружења је јаван, у складу са законом и овим Статутом. 

 Јавност рада Спортског удружења обезбеђује се јавношћу седница органа и других 

скупова у Спортском удружењу, издавањем информација о њиховом раду и сарадњом са 

средствима јавног информисања и другим средствима обавештавања. 

 

Члан 59. 

 Обавештавање јавности о раду Спортског удружења врши се преко, званичне 

интернет странице (вебсајта) Спортског удружења (о чијем уређивању се стара Председник 

Спортског удружења или лице којег он овласти), конференција за медије и званичних 

саопштења. 

 Интернет презентација Спортског удружења је службено гласило Спортског 

удружења. 

 

Члан 60. 

 Органи и тела Спортског удружења могу искључити или ограничити јавност седнице 

или скупа, када се разматрају документа или подаци поверљиве природе. 

 Оцену о степену тајности података и информација дају Председник Спортског 

удружења и Генерални секретар Спортског удружења, одговарајућим писменим или 

усменим упозорењем и одређивањем који се подаци и информације сматрају пословном 

тајном. 

 Дужност свих чланова Спортског удружења и запослених радника Спортског 

удружења је да чувају пословну и службену тајну Спортског удружења, чак и по престанку 

радног односа или чланства у Спортском удружењу. 

 Управни одбор Спортског удружења ће, по потреби, донети посебан акт о пословној 

тајни. 

 

X. ОПШТА АКТА СПОРТСКОГ УДРУЖЕЊА 

 

Члан 61. 

 Општа акта Спортског удружења су Статут, правилници и одлуке којима се на општи 

начин уређују одређена питања у Спортском удружењу. 

 Општа акта Спортског удружења ступају на снагу осам дана након објављивања на 

огласној табли Спортског удружења. 

 

Члан 62. 

 Предлог за промену Статута мора бити, осим у хитним случајевима, достављен 

члановима Скупштине најмање 15 дана пре одржавања Скупштине. 
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 Амандмани на предлог Статута, односно измена и допуна Статута достављају се 

Скупштини писмено, најкасније три дана пре седнице Скупштине. 

 Статут, односно измене и допуне Статута усвајају се већином од укупног броја 

делегата Скупштине са правом гласа. 

 Начин доношења Статута, односно измена и допуна Статута ближе се уређује 

Пословником о раду Скупштине. 

 Општа акта које доноси Управни одбор усвајају се већином од укупног броја чланова 

Управног одбора. 

 Сваки члан и сваки орган Спортског удружења може дати иницијативу за доношење, 

односно измене и допуне одређеног општег акта Спортског удружења. 

 Сваки члан Спортског удружења има право да добије по један примерак Статута 

Спортског удружења. 

 

Члан 63. 

 Одлуке, као појединачни акти, које доносе органи и овлашћена лица у Спортском 

удружењу, морају бити у складу са Законом о спорту и општим актом Спортског удружења, 

у супротном су ништаве. 

 

XI. РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

 

Члан 64. 

 Сви спорови између Спортског удружења и чланова Спортског удружења решавају се 

мирним путем, у складу са Законом о спорту и овим Статутом. 

 Решавање спорова из става 1. овог члана може бити поверено ад хок арбитражи или 

надлежном спортском арбитражном суду, у складу са законом. 

 Сви чланови Спортског удружења су обавезни да се уздрже од покретања и вођења 

судског спора по питањима која су у надлежности арбитраже из става 2. овог члана. 

 Неизвршавање одлука арбитраже из става 2. овог члана представља тежи 

дисциплински прекршај. 

 

XII. СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ 

 

Члан 65. 

 Одлуку о статусним променама доноси, у складу са Законом, Скупштина Спортског 

удружења, на предлог Управног одбора, већином од укупног броја чланова. 

 

XIII. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА 

 

Члан 66. 

 Измене и допуне Статута могу предложити Управни одбор или најмање трећина 

чланова Скупштине. 

 Измене и допуне Статута врше се по поступку и на начин предвиђен за његово 

доношење. 

 Одредбе из става 1. и 2. овог члана примењују се и на измене и допуне других општих 

аката Спортског удружења. 

 

XIV. ПРЕСТАНАК РАДА СПОРТСКОГ УДРУЖЕЊА 

 

Члан 67. 

 Спортско удружење престаје са радом: 

- одлуком Скупштине Спортског удружења, донетом двотрећинском већином делегата 

Скупштине са правом гласа; 
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- ако надлежни државни орган забрани рад Спортског удружења и ако наступе други 

разлози предвиђени Законом; 

- ако се број чланова смањи испод броја прописаног Законом. 

 О доношењу одлуке о престанку рада обавештава се надлежни регистарски орган, 

ради брисања из Регистра. 

Спортско удружење престаје брисањем из надлежног Регистра. 

 

Члан 68. 

 У случају престанка рада Спортског удружења, оснивачки улог остаје оснивачима, а 

имовина Спортског удружења се дели члановима сразмерно улозима. 

 

XV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 69. 

 Општи акти и рад Спортског удружења усагласиће се са одредбама овог Статута, у 

року од шест месеци од дана ступања на снагу овог Статута. 

 

Члан 70. 

 Овај Статут ступа на снагу даном доношења на оснивачкој Скупштини Спортског 

удружења. 

 

 

 

У Београду,      Председавајући оснивачке Скупштине 

Дана: 22.12.2021. године    Српска асоцијација за спортски 

        менаџмент 

 

       ___________________________________ 

       Бојан Ђорђевић, струк. менаџ. у спорту 


